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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra C.
O cão era bem alimentado, porém ficava preso durante 
o dia inteiro, e só podia “andar livremente” à noite. O 
lobo, apesar de faminto, não quis trocar sua liberdade 
por viver da mesma forma que o cão.

02. Letra D.
O único trecho que representa uma fala do lobo e não 
do cachorro, é o último (D).

03. Letra D.
O pronome “aquilo” é substantivo, pois substitui o 
fato mencionado anteriormente no texto, de “ser 
amarrado durante todo o dia e só ficar solto durante 
a noite”.

04. Letra A.
O verbo “ir” refere-se a se deslocar de um lugar a 
outro; possui uma ideia de movimento e corresponde 
ao que alguém faz, portanto, indica ação.

05. Letra D.
Na letra A, o verbo está no pretérito perfeito; na B, 
no pretérito imperfeito e, em C, no pretérito perfeito, 
portanto, a única correta é a letra D.

06. Letra C.
Em I, a possibilidade de algo acontecer está vinculada a 
algum outro fator; em II, há a possibilidade de algo vir 
a acontecer; III traz um pedido, acrescido do advérbio 
de negação e, em IV, há uma possibilidade que pode 
acontecer no presente.

INGLÊS
07. Letra A.
(A) Lucy and Moly doesn´t have a dog. – Está incorreta, 

pois com “They” utilizamos “don´t”.
(B) I has a beautiful dog, its name is Toby. – Está 

incorreta, pois com o “I” utilizamos “have”.
(C) Does they have a black dog? – Está incorreta, pois 

com o “they” utilizamos “Do”. 

HISTÓRIA
08. Letra C.
Uma vida sem excessos e marcada pela meditação, 
regramento e disciplina seriam o melhor caminho 
para se chegar ao Nirvana, estágio de paz e felicidade 
plena da alma.

09. Letra D.
Na Índia Antiga, a divisão social era rigidamente 
hierarquizada e sua estrutura seguia o formato do 
corpo do deus Brahma. Primeira casta: Brâmanes 
– formado por sacerdotes, filósofos e professores 
e representava a cabeça do deus Brahma. Segunda 
casta: Xátrias – militares e governantes e representava 
os braços de Brahma. Casta dos Vaicias – agricultores, 
pastores, artesãos e comerciantes e representava as 
pernas do deus Brahma. Casta dos Sudras: formada 
pelos servos e escravos e representavam os pés de 
Brahma. A última casta era dos párias ou “intocáveis”, 
conhecidos também como “poeira sob os pés” e 
considerados impuros.

10. Letra A.
A especialização japonesa na construção do bonsai foi 
muito difundida por conta do xintoísmo, que pregava a 
veneração e a valorização dos elementos da natureza, 
como as árvores.

GABARITO
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11. Letra B.
A principal característica das pólis era a autonomia 
existente entre elas, ou seja, cada cidade-Estado 
poderia ter suas próprias leis e moedas. Contudo, 
havia identificação entre elas a partir do idioma e da 
adoração dos mesmos deuses.

GEOGRAFIA
12. Letra A.
O esquema representa a formação de uma chuva 
frontal (decorrente de uma frente fria resultante 
do contato entre massa de ar quente e massa de ar 
frio). Observação: o desenho também é similar ao da 
formação de chuva orográfica, decorrente do aumento 
de nebulosidade pelo resfriamento do ar na área 
montanhosa. 

13. Letra D.
O Brasil, assim, sofre as variações de cinco massas de 
ar diferentes: a massa equatorial continental (mEc), 
equatorial atlântica (mEa), tropical continental (mTc), 
tropical atlântica (mTa) e a polar atlântica (mPa). 
Durante o inverno, a massa Polar atlântica (mPa) passa 
a exercer maior influência sobre o espaço brasileiro.

14. Letra C.
A energia solar é fundamental para a dinâmica 
climática do planeta, sendo também vital na dinâmica 
da hidrosfera e da biosfera. A distribuição desigual de 
radiação proporciona diferenças de temperatura e de 
pressão atmosférica responsáveis pela circulação geral 
da atmosfera, incluindo as massas de ar e os sistemas 
frontais. A energia solar também é essencial nas 
diferenças de temperatura dos oceanos e, por sua vez, 
na origem das correntes marítimas, que interferem 
muito nas condições climáticas do planeta. 

15. Letra D.
O texto faz referência ao clima semiárido, também 
chamado de tropical semiárido, ocorre numa grande 
área do Sertão nordestino, onde há rios temporários.

MATEMÁTICA

16. Letra B.
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17. Letra D.
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18. Letra D.

Como as 240 medalhas correspondem a 3
10

,  então 

80 medalhas correspondem a 
1
10

.  Logo, o total de 

medalhas distribuídas no evento foi de 800 medalhas.

19. Letra C.
Como a parede mede 12 metros de comprimento, 
temos que o portão medirá 3 metros. Sabe-se que 
o portão tem o formato quadrangular, logo a área 
correspondente a ele equivale a 9 metros quadrados.

20. Letra B.
Observe que a área ocupada por 1 azulejo é igual a:
Aa = (24 cm × 40 cm)/2 = 480 cm2. 
Já a área da parede tem a área igual a:
Ap  = 200 cm × 300 cm = 60.000 cm2

Daí temos que a quantidade de azulejos que Pedro 
deverá comprar será: 
60.000 cm2 : 480 cm2 = 125.

21. Letra A.
A única alternativa que apresenta os sólidos 
corretamente é a “A”.

CIÊNCIAS

22. Letra D.
As cidades altas possuem uma menor pressão 
atmosférica, isto é, o ar é rarefeito. Dessa forma, 
os jogadores encontram dificuldade em respirar, 
podendo sentir tonteira, falta de ar, dores de cabeça.
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23. Letra B.
As frentes de ar são classificadas em frentes frias 
e frentes quentes. As frentes frias são classificadas 
quando as massas de ar frio vão de encontro às massas 
de ar quente estacionárias. As frentes quentes são 
classificadas quando as massas de ar quente vão de 
encontro às massas de ar frio estacionárias.

24. Letra B.
Anemômetro – instrumento que mede a intensidade 
do vento (280 km/h).
Biruta – instrumento que mede a direção do vento 
(90º leste).
Barômetro – instrumento que mede pressão 
atmosférica (200 mmHg).

25. Letra D.
Os vegetais são capazes de fazer a fotossíntese e 
produzir seu próprio alimento a partir da luz do sol.
Dessa forma, são considerados produtores em uma 
cadeia alimentar.

ESPANHOL

26. Letra D.
A partir da frase completa – “Mira, esto es una casa 
de telas.” –, nota-se que “esto” se refere à loja.


